
ROMANIA 

JUDETUL  HUNEDOARA   

COMUNA BATRANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARÂREA Nr.1/2019  

 

privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Batrina  

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Batrina,dl Herciu Radu, 

cu nr.89 din 11.12.2018 la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al 

primarului comunei Batrina; 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.27/11 decembrie 2018 initiat de primarul 

comunei Batrina,dl Herciu Radu,cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei 

Batrina; 

Avand in vedere referatul cu nr.1/11.01.2019 emis de compartimenul financiar 

contabil-juridic precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local cu nr.86/28.01.2019 
Tinand cont de  prevederile  art.11 alin. 1- 2 şi alin.4, coroborat cu art.2 lit.”a” şi alin.3. art.3 

alin.1, art.7 lit.”a”,art.10 alin.1-4, art.15, art.19 alin.2. art.25 alin.1,  art.38 alin.1. şi alin.2.lit.”b” şi ale 

anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. „b” şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. 

IV, lit. „b”  din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.1 alin.1 și art.2  din Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

In temeiul prevederile art.38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată   cu modificările si completările ulterioare;  

Tinand cont de prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12)   din Legea 52/2003 

privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;        

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2.lit.(a) coroborat cu alin.3 lit.(b) şi ale art.45 alin.1  si art. 

115 alin. 1 lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E  : 

 

Art.1.- Stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi salariilor de bază începând cu luna ianuarie 

2019, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului comunei Batrina , potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează 

Primarul comunei Batrina, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a funcţionarilor 

publici şi personalului contractual, din aparatul de specialitate, referitor la  stabilirea salariului de bază 

şi a salariului lunar, în condiţiile legii. 

Art.3.-Începînd cu luna ianuarie 2019 se abrogă hotărârea nr.1/2018 stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al 

primarului comunei Batrina. 



Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

                                                                        

Art.5.- Prezentul hotărâre se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţul 

Hunedoara, Primarului şi secretarului comunei Batrina si  compartimentului financiar contabil-juridic 

şi se afişează pe site-ul www.primaria-batrina.ro şi  la panoul de afişaj al instituţiei. 
 

 

 

 

 Batrina  la   28 ianuarie 2019 

  
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                  CONTRASEMNEAZA    

                                 SECRETAR, 
       Costa Radu 

 

 

 

 Hotarare adoptata in data de 28 ianuarie 2019 prin sistemul de vot deschis,cu 7 voturi 

pentru,niciunul impotriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria-batrina.ro/


                                                                                                                                            Anexa 

nr.1 la 

                                                                               HCL  nr. 1 /2019 

 

SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI 

CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

COMUNEI BATRANA, STABILIT  ÎN CONFORMITATE CU LEGEA   nr. 153/ 2017, 

şi a  HGR nr.937/2018  începând cu data de 01 ianuarie  2019 

 

FUNCŢIA Gradul/ 

treapta 

prof. 

Nivel 

studii 

Salariul de 

baza  -lei 

Gradaţia 0 

Coeficient 

 

Posturi 

ocupate/vacante  

 

 A.    Funcţionari publici 

 A.1  Funcţii  de    conducere 

    Secretarul UAT   II  5824 2,80 1 post vacant 

  A.2. Funcţi de execuţie      

Consilier,consilier juridic       

     

asistent S 3682 1,77 2 posturi ocupate 

Referent principal M 3182 1,53 1 post ocupat 

 

asistent M 2850 1,37 2 posturi vacante 

B. Funcţii contractuale  

B.1.Funcţii de execuţie  

     

Casier  I M 3182 1,53 1 post ocupat 

Guard  G/M 2766 1,33 1 post ocupat 

 

 

Batrina  28 ianuarie 2019 

 

NOTĂ: 

Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim. 

Salarile de bază pentru funcţiile de execuţie sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 

gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 

prevederilor art.10 din Legea nr.153/2017 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNEAZA, 

         Costa Radu                                                                               SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


